
 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 

Dansk Erhvervsfremmes årsmøde 2021 
København, 28. – 29. oktober 

 
 



 

 

 
 

PROGRAM FOR DEF-ÅRSMØDET 2021 
 

 

Torsdag 28. oktober 
 
 
12.00 – 13.00 Frokost  

 
13.00 – 13.05 Velkommen til Årsmødet  

v/ Dansk Erhvervsfremmes bestyrelsesformand Peter Bo Andersen 
 
13.05 – 13.45 Fokus på en bæredygtig fremtidig erhvervsfremme 

Syddansk Universitet har i 2021 lanceret Center for Bæredygtig Erhvervsfremme. Vi får en 
præsentation af centerets kommende aktiviteter og fokusområder, samt drøfter, hvordan 
DEF og DEF’s medlemmer kan drage nytte af et samarbejde med centerets forskere. Der 
faciliteres en drøftelse af, hvordan ny forskning i erhvervsfremmesystemets aktiviteter og 
effekter kan påvirke udviklingen af systemet - og med hvilke konsekvenser. 
v/ Centerleder Mads Bruun Ingstrup, SDU 

 
 
13.45 – 14.15 SMV-målrettet vejledningsværktøj (Center for Innovation) 

Formålet med Center For Innovation er at motivere virksomheder til at øge 
innovationsindsatsen og styrke virksomhedernes innovative kompetencer. På længere sigt 
skal mere og bedre innovation være med til at forbedre dansk produktivitet og dermed 
konkurrenceevne. Center For Innovation er udviklet på Copenhagen Business School, men i 
projektet indgår også Syddansk Universitet og Teknologisk Institut. Centeret tilbyder et gratis 
SMV-målrettet vejledningsværktøj, der er udviklet til lokale rådgivere. 
v/ Seniorprojektleder Carsten Christiansen & seniorkonsulent Stig Yding Sørensen, TI 

 
14.15 – 14.45 Networking 
 
14.45 – 15.15 Erhvervspolitiske prioriteter og lokal erhvervsfremme 

KL fortæller om deres væsentligste prioriteter på erhvervsområdet i de kommende år. 
Herunder den lokale erhvervsfremmes rolle i at bidrage til vækst og udvikling i hele landet og 
samarbejdet med andre erhvervsfremmeaktører.  
v/ Chefkonsulent og teamleder Rune Rathsach Andersen, KL 
 

15.15 – 15.30 Networking 
 
15.30 – 16.15 Status på Erhvervsfremmestrategien 2020-2023 

Formanden for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse vil kommentere 
Erhvervsfremmestrategien 2020-23: Lokalt forankret og med fokus på virksomhederne 
v/ Bestyrelsesformand Jakob Riis, Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse 

 
16.15 – 17.30 DEF-regionsmøder 

Individuelle regionale møder med egen dagsorden 
 
19.00 –  Middag i hotellets restaurant 

 



 

 

 
 

Fredag 29. oktober 
 
 
07.00 – 09.00  Morgenmad på Hotellet (for overnattende deltagere) 
 
09.00 – 09.45 Et evalueringssystem med performancemåling og intern læring? (workshop) 

Erhvervsfremmesystemet står foran en evaluering i 2023. I den forbindelse ønsker DEF en 
dialog om evalueringsmetoderne, så de mange forskelligartede aspekter af lokal 
erhvervsfremme kommer med i betragtning. Vi ønsker desuden, at evalueringen kommer til 
at levere værdifuld læring til de evaluerede organisationer, som kan bruges aktivt i 
udviklingen af services, eksterne samarbejder og interne arbejdsprocesser. Vi indleder på 
denne korte workshop arbejdet med at indkredse DEF’s ønsker til evalueringens 
målepunkter, format, mv. 
v/ sekretariatschef Jakob Rothborg, DEF 

 
09.45 – 10.00 Networking 
 
10.00 – 10.45 ”Den lokale erhvervsfremme – The movie” 

Videomediet åbner nye muligheder for at vise sin organisations indsatser og resultater i 
relevante og nærværende formater. Steder, personer og processer træder tydeligere frem, 
og sammenhænge står klarere for modtageren. Så hvordan kan den lokale erhvervsfremme 
blive bedre til at formidle via video – og hvilke teknikker bruger de bedste i feltet til at levere 
deres budskaber. 
v/ CEO Klaus Schiang-Franck, Citizen Dane 

 
10.45 – 11.30 Er Iværksætterydelserne gode nok – eller hvad skal der til? 

Hvordan øger vi iværksætteres overlevelseschancer? Iværksættere kan i 
erhvervsfremmesystemet få masser af hjælp til at tale med revisorer og konsulenter om en 
business plan, Go-to-market strategi, online salg, osv. Men hvad hvis vi kastede mere lys på 
andre dele af grundlaget for iværksætterens forretning: Markedsanalysen, bæredygtigheds-
spørgsmålet, udviklingsperspektiverne, konkrete prototype-tests, osv. Kan nye 
aktørsamarbejder styrke paletten af relevante iværksætterservices i 
erhvervsfremmesystemet? 
v/ Centerchef Lene Grønning, Teknologisk Institut 
 

11.30 – 11.45 Networking  
 
11.45 – 13.00 Dansk Erhvervsfremmes ordinære Generalforsamling 2021 

Foreningen Dansk Erhvervsfremme afholder sin årlige generalforsamling jfr. vedtægterne. 
 

13.00 – 14.00 Frokost i hotellets restaurant 
 
14.00 - Afsked og hjemrejse 

 
 
 
 
 



 

 

 
 

 
PRAKTISKE OPLYSNINGER 
 
 
Dato: 
28. - 29. oktober 2021 
 
 
Konferencen afholdes på: 
Tivoli Hotel & Congress Center 
Arni Magnussons Gade 2-4 
DK-1577 København V 
 
 
Priser 

➢ Hele Årsmødet kr. 2.950,- 
➢ Hele Årsmødet (ex. overnatning) kr. 2.395,- 
➢ Kun torsdag d. 28. oktober (ex. middag) kr. 1.485,- 
➢ Kun fredag d. 29. oktober (inkl. frokost) kr. 1.485,- 
➢ KUN deltagelse i Generalforsamlingen 30. oktober kr. 0,- 

 
 
Tilmeldings-deadline 
Tilmeldingen kan ske senest onsdag 6. oktober kl. 12.00 via denne webside 

https://www.danskerhvervsfremme.dk/def/def-aarsmoede/

